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                   V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je 
považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě 
výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 2. srpna 2018. 

 
Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 23. srpna 2018.  
  

Návrh nařízení vlády byl k posouzení předložen Ministerstvu dopravy, Ministerstvu financí, Ministerstvu kultury, Ministerstvu práce  
a sociálních věcí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu školství, mládeže  
a tělovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního 
prostředí, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility a Úřadu vlády ČR – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.  

 
K návrhu vyhlášky nebyly uplatněny zásadní připomínky.  

  
K návrhu vyhlášky byly uplatněny doporučující připomínky Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, 

Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí.    
 

 
 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

 
 
Návrh vyhlášky je předkládán bez rozporu.   
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PŘIPOMÍNKOVÉ 

MÍSTO UPLATNĚNÁ PŘIPOMÍNKA 
 

VYPOŘÁDÁNÍ  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 3 (§ 3 odst. 2 a 3): 
Shora uvedená ustanovení nově stanovují termín pro vyplacení 
odbytného, odchodného a úmrtného odkazem na úpravu vyplácení 
výsluhového příspěvku, obsaženou v § 3 odst. 1 návrhu vyhlášky. 
Upozorňujeme, že úpravu uvedenou v uvedeném ustanovení nelze 
pro účely výplaty jednorázových výsluhových náležitostí použít, 
jelikož tato předpokládá periodicitu ve vyplácení výsluhového 
příspěvku, když stanovuje, že se příspěvek vyplácí „na běžný 
kalendářní měsíc“.  
Ve vztahu ke stanovení termínu pro výplatu úmrtného rodičům 
zemřelého vojáka dále upozorňujeme, že podle § 142 odst. 3 zákona 
o vojácích z povolání se úmrtné rodičům vojáka vyplácí pouze 
na jejich žádost. Tuto skutečnost však uvedené ustanovení nereflektuje. 
Doporučujeme proto stanovit termín pro vyplacení jednorázových 
výsluhových náležitostí buď stanovením lhůty, do které je třeba 
výsluhovou náležitost vyplatit (viz např. § 167 odst. 1 zákona 
o příslušnících bezpečnostních sborů), nebo stanovit, že se jednorázová 
výsluhová náležitost vyplácí v nejbližším výplatním termínu po vzniku 
nároku na její vyplacení (viz např. § 115 odst. 3 zákona o státní 
službě). V případě výplaty úmrtného rodičům zemřelého vojáka přitom 
dále doporučujeme vázat termín výplaty úmrtného doručením žádosti. 
                                                                    Doporučující připomínka. 

Vysvětleno/akceptováno.  
 
K    navrhovanému znění § 3 odst. 2 ve vztahu 
k výplatě úmrtného rodičům zemřelého vojáka 
uvádíme, že není třeba ve vyhlášce řešit, že 
úmrtné se v těchto případech poskytuje na 
žádost, neboť to vyplývá z § 142 odst. 3 zákona 
o vojácích z povolání [„(3) Manželce a dětem 
s nárokem na sirotčí důchod se úmrtné přiznává 
a vyplácí bez žádosti. Rodičům vojáka se 
úmrtné přiznává a vyplácí na jejich žádost.“]. 
Pokud je tedy v navrhovaném znění o § 3 
odst. 2 upraveno, kdy se vyplácí odbytné, 
odchodné nebo úmrtné rodičům zemřelého 
vojáka, pak se rozumí samo sebou, že se jedná 
o již přiznanou výsluhovou náležitost, tedy 
v případě úmrtného rodičům zemřelého vojáka 
poté, kdy byla splněna zákonná podmínka 
doručení žádosti o její přiznání. Proto také byl  
výplatní termín úmrtného rodičům zemřelého 
vojáka upraven v jiném odstavci § 3, než je 
upravena výplata téhož v případě manželů 
a dětí (odstavec 3); důvody rozdělení úpravy 
jsou pak rovněž uvedeny ve zvláštní části 
odůvodnění k návrhu vyhlášky. Nově bylo  
upraveno celé znění § 3.         
 
Znění § 3 bylo na základě uplatněné 
připomínky a shora uvedeného vysvětlení 
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připomínky upraveno takto:   
 

„§ 3 
Postup při výplatě výsluhových náležitostí 

 
(1) Výsluhový příspěvek se vyplácí 

do jedenáctého dne kalendářního měsíce na 
běžný kalendářní měsíc.  

 
(2) Odbytné, odchodné, úmrtné 

pozůstalému manželovi nebo pozůstalému 
dítěti s nárokem na sirotčí důchod, popřípadě  
úmrtné rodičům zemřelého vojáka, se vyplácejí 
jednorázově do jedenáctého kalendářního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na 
ně  vznikl nárok.“. 

Ministerstvo financí  
 K úvodní větě vyhlášky: 

Za  text „a § 143 odst. 12  zákona  č. 221/1999 Sb.“ je nutno doplnit 
slova „a ve znění zákona č. 272/2009 Sb.“ (čl. 65 odst. 2 LPV).   
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Úvodní věta vyhlášky byla upravena v souladu 
s připomínkou.  

 K bodu 1 a 2: 
Není jasné, z jakého důvodu se zrušují všechny dosavadní  poznámky 
pod čarou, a současně se doplňuje jedna nová.  Doporučujeme  v bodě 
1 poznámku pod čarou označit jako poznámku pod čarou č. 2 
a v návaznosti na to pak v bodě 2 zrušit pouze poznámky pod čarou č. 
3 až 5. 
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Poznámky pod čarou byly upraveny podle 
uplatněné připomínky.   

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4HJ2AEF)



 

- 4 - 

 

K čl. II: 
Doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky konkrétním datem, 
považujeme tento způsob za uživatelsky příznivější. Při zachování 
předkladatelem navrhované patnáctidenní legisvakance 
a při zohlednění stavu legislativního procesu by zřejmě jako datum 
nabytí účinnosti přicházel v úvahu 1. říjen 2018. 
                                                                     Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Navržený způsob stanovení účinnosti je zcela 
v souladu s Legislativními pravidly, ale 
je pravdou, že uživatelsky vstřícnější pro 
adresáty vyhlášky je stanovení data nabytí 
účinnosti konkrétním dnem.  
Navržení konkrétního data však může být 
někdy značně komplikované pro Redakci 
Sbírky zákonů, která má minimální časový 
prostor pro provedení korektur. Proto zvolíme 
pro úpravu data nabytí účinnosti konkrétní, ale 
pozdější než navrhované datum. 

Ministerstvo zemědělství  
K úvodní větě návrhu novely vyhlášky:  
V úvodní větě návrhu vyhlášky doporučujeme za text 
„č. 221/1999 Sb.“ vložit text „a zákona č. 272/2009 Sb.“ Novelou 
zákona o vojácích z povolání č. 272/2009 Sb. došlo v § 143 k posunu 
zmocnění k vydání vyhlášky z odstavce 11 na odstavec 12 (viz 
novelizační bod č. 29).   
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Úvodní věta vyhlášky byla upravena v souladu 
s připomínkou. 
 
 

 
K bodu 1 (§ 2): 
V § 2 odst. 1 doporučujeme za slovy „výhodnější příplatek“ vypustit 
slovo „jej“ pro nadbytečnost. 
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Znění § 2 odst. 1 bylo upraveno v souladu 
s uplatněnou připomínkou.   

 K bodu 3 (§ 3): 
I když je v zákoně č. 221/1999 Sb. legislativní zkratka „ministerstvo“ 
zavedena, přesto dáváme ke zvážení, zda by nebylo pro veřejnost 
jasnější v § 3 odst. 3 slovo „ministerstvu“ nahradit slovy „Ministerstvu 
obrany“. 
                                                                  Doporučující připomínka.   
  

Neakceptováno.  
Návrh vyhlášky byl v daném případě zpracován 
s využitím čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel 
a jeho nerespektování by mohlo působit obtíže 
při dalším posuzování návrhu v legislativním 
procesu.    

 K platnému znění: 
Doporučujeme platné znění formálně upravit tak, aby začínalo § 1 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl v části IV. upraven 
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a končilo § 3.  
                                                                   Doporučující připomínka.   

v souladu s uplatněnou připomínkou.   
 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí  
 
 
 
 

K § 2 odst. 1 a § 3 odst. 3: 
K návrhu vyhlášky neuplatňujeme zásadní připomínky. Pouze 
upozorňujeme na chybu v § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky v textu: „ a to 
i v případě, že jej z důvodu splnění nároku na jiný výhodnější příplatek 
jej nepobírá.“. K obdobnému nedopatření došlo také v § 3 odst. 3, kde 
je potřeba změnit slovo „sociálnímu“ na „sociálního“. 
                                                                   Doporučující připomínka.  
 

Akceptováno.  
Návrh vyhlášky byl upraven v souladu 
s uplatněnými připomínkami.  

Ministerstvo vnitra  K čl. I bodu I – k § 2 písm. d) a e): 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější tato ustanovení převést 
do přítomného času, tedy výkon určitých nebezpečných či speciálních 
prací pojmout jako součást náplně služby daného vojáka. 
                                                                   Doporučující připomínka.  

Akceptováno. 
V § 2 písm. d) a e) byly slovesné tvary uvedeny 
v přítomném čase.   

 

K čl. I bodu 3 – k § 3: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější navrženou dikci odstavce 
1 přepracovat, neboť tato formulace je poněkud zastaralá a je použita 
pouze v § 117 zákona č. 582/1991 Sb. Bylo by dle našeho mínění 
žádoucí odstranit nejasné (a zřejmě nedůvodné) rozlišení mezi 
„kalendářním měsícem“ a „běžným kalendářním měsícem“. 
                                                                  Doporučující připomínka.  

Neakceptováno. 
Ustanovení § 117 zákona č. 582/1991 Sb.,  
o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, a to navzdory datu svého 
začlenění  do právního řádu, nelze označit jako 
ustanovení zastaralé, spíše je nutné na něj 
pohlížet jako na ustanovení stabilní 
a bezproblémově působící. Navíc je to klíčové 
(a jediné) ustanovení pro výplatu dávek 
příslušníků ozbrojených sil, které navíc 
zmocňuje příslušné ministry ke stanovení 
termínů výplat dávek (k tomu také viz 
zmocnění stanovené v § 143 odst. 12 zákona 
o vojácích z povolání.     
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Využitím pojmu „běžný měsíc“ je obsahově 
vystiženo, že se dávky nevyplácejí zpětně za 
předchozí kalendářní měsíc, ale dávka 
vyplacená např. v měsíci lednu je dávkou 
za tento kalendářní měsíc. Pro výplatu 
výsluhových příspěvků tak má předmětná 
formulace zásadní význam. Znění § 3 odst. 1 
proto nelze upravit ve smyslu doporučující 
připomínky. 

 K čl. I bodu 3 – k § 3: 
Domníváme se, že druhá věta předmětného ustanovení, která de facto 
stanoví jako podmínku výplaty úmrtného podání žádosti o vdovský, 
vdovecký nebo sirotčí důchod, překračuje rámec stanovený zákonem 
o vojácích z povolání. Ten totiž výplatu úmrtného na uplatnění žádosti 
o zmíněné typy důchodu neváže. V jeho § 141 je zmíněn pouze sirotčí 
důchod, a tím způsobem, že podmínky pro nárok na tento důchod jsou 
vztaženy i na nárok na úmrtné pozůstalému dítěti. Ani v tomto případě 
však ze zákona neplyne, že by dítě muselo fakticky o tento důchod 
požádat.  
Zmocňovací ustanovení § 143 odst. 12 zákona o vojácích z povolání 
interpretujeme tak, že vyhláška má stanovit postup při výplatě 
výsluhových náležitostí, nikoli další podmínky.   
Doporučujeme proto předmětnou pasáž ustanovení vypustit.  
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 
 V § 3 odst. 3 se věta druhá zrušuje, resp. 
ustanovení § 3 bylo přepracováno tak, jak je 
uvedeno v úvodu tabulky u vypořádání 
připomínky Ministerstva spravedlnosti.       

 K úvodní větě: 
V citaci zmocňovacích ustanovení, k jejichž provedení je vyhláška 
vydávána, doporučujeme zohlednit, že ustanovení § 143 odst. 12 bylo 
novelizováno zákonem č. 272/2009 Sb. Tato připomínka se týká 
i obálky pro jednání pracovních komisí Legislativní rady vlády, kde 
jsou též zmocňovací ustanovení zmiňována. 
                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 
Úvodní věta vyhlášky byla upravena v souladu 
s připomínkou. 
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 K čl. I bodu I – k § 2: 
1. Upozorňujeme na nesprávné znění návětí novelizačního bodu, 

v němž doporučujeme v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády za slovo „včetně“ vložit slova 
„nadpisu a“. 

2. Dále upozorňujeme na duplicitní uvedení zájmena „jej“ 
v odstavci 1.  

                                                                 Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 
Návětí k novému znění § 2 bylo upraveno 
v souladu s uplatněnou připomínkou.  
 
 
Připomínka se týká chyby v psaní, která byla 
odstraněna.  

 K čl. I bodu 2: 
Upozorňujeme, že dle čl. 57 odst. 5 věty první Legislativních pravidel 
vlády se při nahrazení paragrafu obsahujícího odkaz na poznámky pod 
čarou jiným textem, který již odkaz na tyto poznámky pod čarou 
neobsahuje, a poznámky pod čarou se mají zrušit, uvede se v závěru 
bodu novely na samostatném řádku bez uvozovek věta „Poznámky pod 
čarou č. … až … se zrušují“. S ohledem na výše uvedené je třeba tento 
novelizační bod odstranit a informaci o zrušení poznámek začlenit již 
do novelizačního bodu předcházejícího. 
                                                                  Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 
Text návrhu bodu 2, resp. bodu 1 návrhu 
vyhlášky byl upraven v souladu s uplatněnou 
připomínkou. 

   
V Praze  dne  29. srpna 2018  
JUDr. Jana Hájková   
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